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Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2),
(3), (4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0981
На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Киро Крстевски, вработен/а во ОУ
„Јоаким Крчовски“, со место на живеење ул. „Партизанска“, бр. 25, Крива Паланка, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор поради пензионирање се именива лицето Крста Јовановски, вработен
во ООУ„Јоаким Крчовски“Крива Паланка со место на живеење с. Луке, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0981 со
бр. 11-63/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број:11-63/ 2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1.
Јасминка Ангеловска
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2),
(3), (4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0980

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Горанче Цветковски, вработен/а во НУ
Центар за култура, со место на живеење с. Подржикоњ, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор бидејќи истиот е предложен за член од страна на политичка партија се
именива лицето Горанче Тричковски, вработен во СОУ„ Ѓорче Петров“, со место на живеење ул. Јане
Сандански бб., Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0980 со
бр. 11-62/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број: 11-62/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0977
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На местото на членот на избирачкиот одбор, Слаѓана Митовска вработен/а во ЈУ. Меѓуопштински
центар за социјални работи , со место на живеење ул. Наско Тамбурков, бр 6, Крива Паланка, на кого му
престанал мандатот во избирачкиот одбор поради неспоивост на функцијата од член 20 од
Изборниот законик, се именива лицето Сузана Стоименовска, вработена во НУ„Центар за
култура“,Крива Паланка, со место на живеење ул.„8-ми Септември“ бб. Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0977 со
бр. 11-59/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број:11-59/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0973
На местото на претседателот на избирачкиот одбор Слободан Јакимовски, вработен/а во ОУ„
Илинден“, со место на живеење с. Градец, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор поради здравствени причини се именива лицето, Ѓорги Стевановски, вработен во
ООУ„Илинден“, со место на живеење ул.Горан Стојановски бб Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот
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Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0973 со
бр. 11-55/1од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број:11-55/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
__________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0969
На местото на заменик претседателот на избирачкиот одбор Елена Митевска-Давидовска,
вработен/а во ОУ „Јоаким Крчовски“, со место на живеење ул. „Св. Јоаким Осоговски“, бр. 163, Крива
Паланка, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради здраствени причини се
именива лицето Горица Стефановска, вработена во СОУ„Ѓорче Петров“, со место на живеење ул.
Јоаким Крчовски бр.20 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0969 со
бр. 11-51/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
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ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број: 11-51/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 20.02.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0968

На местото на заменик членот Зоран Петровски, предложен/а од СДСМ , со место на живеење с.
Нерав, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради лични причини,
се именива лицето Дивна Станојковска со место на живеење с. Нерав, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0968, со
бр. 11-50/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
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Број 11-50/2
Крива Паланка, 20.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
_____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
_____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0967

На местото на членот на избирачкиот одбор Сашка Младеновска, вработен/а во СОУ „Ѓорче
Петров“, со место на живеење ул. „Херој Карпош“, бр. 27, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот
во избирачкиот одбор поради здраствени причини се именива лицето Лорета Димитровска,
вработена во ООУ„Илинден“, со место на живеење ул. Вера Јоциќ бр. 42., Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0967 со
бр.11-49/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број: 11-49/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски

_______________________
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Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
______________________________________
3. Стојна Ангеловска
______________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
_____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2),
(3), (4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).
Општинската изборна комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 20.02.2013 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0961
На местото на членот Игор Стојковски, предложен/а од ВМРО-ДПМНЕ, со место на живеење с.
Узем, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради лични причини, се
именива лицето Зоки Денчовски со место на живеење с. Узем, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

На местото на заменик членот Сашо Илиевски, предложен/а од ВМРО-ДПМНЕ, со место на
живеење с. Узем, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради лични
причини, се именива лицето Гоце Цветановски, со место на живеење, с. Узем, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0961 со
бр. 11-43/1од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број:11-43/2
Крива Паланка, 20.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
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Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
_____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0956

На местото на претседателот на избирачкиот одбор Слаѓана Крстевска, вработен/а во ОУ „Јоаким
Крчовски“, со место на живеење с. Дурачка Река, бр., Крива Паланка на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор поради здраствени причини се именива лицето Драгица Илиевска вработена во
ООУ„Илинден“, со место на живеење ул.„Јоаким Крчовски“бр.1 Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0956 со
бр.11-38/1од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број: 11-38/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
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3. Стојна Ангеловска
____________________________________

Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2),
(3), (4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 и 142/2012).Општинската изборна комисија КРИВА
ПАЛАНКА на седницата одржана на 22.02.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА
ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0954
На местото на претседателот Зоран Цветковски, вработен/а во СОУ „Ѓорче Петров“, со место на
живеење с. Конопница, Крива Паланка., на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради
неспоивост на функцијата од член 20 од Изборниот законик, се именива лицето Живко Ристовски,
вработен во СОУ„Ѓорче Петров“, со место на живеење, с.Конопница, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

На местото на заменик членот Ивица Митовски, предложен/а од ВМРО-ДПМНЕ, со место на
живеење с. Конопница, Крива Паланка, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради
неспоивост на функцијата од член 20 од Изборниот законик, се именива лицето Виктор Денчовски
со место на живеење с. Конопница, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0954, со
бр. 11-36/1од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број:11-36/2
Крива Паланка, 22.02.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
Бр. 4 страна
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3. Стојна Ангеловска
____________________________________
Заменик член Општинската изборна комисија
1. Јасминка Ангеловска
____________________________________
______________________________________________

Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013 и 34/2013).
Општинската изборна комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 06.03.2013 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0974

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Александар Милковски предложен од СДСМ, на
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради лични причини се именива лицето
Гордијана Милковска, со место на живење ул. „Илинденска“ бр.32, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0974 со
бр. 11-56/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-56/2
Крива Паланка, 06.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
____________________________________
Бр. 4 страна
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Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3), (4)
и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013 и 34/2013).
Општинската изборна комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 06.03.2013 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0961

На местото на членот Марија Јакимовска, предложена од СДСМ, на кого и престанал мандатот во
избирачкиот одбор, поради лични причини, се именува лицето Даница Јакимовска, с. Узем, Крива
Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0961 со
бр. 11-43/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-43/3
Крива Паланка, 06.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3), (4)
и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 142/2012,31/2013 и 34/2013).
Општинската изборна комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 06.03.2013 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0948
На местото на заменик членот Јонче Николовски, предложен од СДСМ, на кого му престанал
мандатот во избирачкиот одбор поради лични причини се именива лицето Ненад Славов, со место на
живење ул. „Ацо Шопов“ бр.34, Крива Паланка.
Бр. 4 страна 123 „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 22.03 .2013 год.

своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0948 со
бр. 11-30/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-30/2
Крива Паланка, 06.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
_____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
____________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3), (4)
и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013 и 34/2013).
Општинската изборна комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 06.03.2013 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0941

На местото на членот Моми Илиевски, предложен од СДСМ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, поради лични причини, се именува лицето Гроздан Младенов, ул. ,,Никола Тесла“
бр.125, Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0941 со
бр. 11-25/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
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Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-25/2
Крива Паланка, 06.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
____________________________________
______________________________________
Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013 и 34/2013).Општинската изборна
комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 15.03.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0941

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Слободан Цековски, предложен од СДСМ, на
кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради лични причини, се именува лицето Горан
Илиевски с. Дрење Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место со бр.
11-23/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-23/2
Крива Паланка, 15.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
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Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
____________________________________

Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011 142/2012, 31/2013 и 34/2013).Општинската изборна
комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 12.03.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0979

На местото на членот Раде Јакимовски, предложен од СДСМ, на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор поради неспоивост на функцијата од член 20 од Изборниот Законик, се именива
лицето Орце Величковски со место на живеење с. Добровница.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место 0979 со
бр. 11-61/1 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-61/2
Крива Паланка, 12.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
____________________________________
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Врз основа на член 37 став (2) т.1, a во врска со член 38, член 39 став (2) и член 193 став (1), (2), (3),
(4) и (7) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 40/2006, 136/2008,
148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013 и 34/2013) Општинската изборна
комисија КРИВА ПАЛАНКА на седницата одржана на 20.03.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ

НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 0958
На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Момчило Митовски, предложен од ВМРОДОМНЕ, на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор поради лични причини, се именува
лицето Билјана Алексовска вработен во ООУ Јоаким Крчовски, 8-ми Октомври бр.8 ,Крива Паланка.
своерачен потпис на новоименуваниот

_____________________

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник
на општината Крива Паланка и на огласна табла на општината
Во останатиот дел на Решението за формирање на избирачкиот одбор за избирачко место со бр.
11-401 од 04.02.2013 останува непроменето.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното/именуваното лице
има право да поднесе изјава за неприфаќање на изборот/ именувањето до Општинската изборна
комисија во рок од 48 часа од денот на приемот на решението.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.
Број 11-40/2
Крива Паланка, 20.03.2013 година
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Георги Ристовски
_______________________
Членови на Општинска изборна комисија
1. Зоран Павловски
____________________________________
2. Игор Додевски
_____________________________________
3. Стојна Ангеловска
____________________________________
4. Александар Ѓорѓиевски
___________________________________

_______________________________
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